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I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Jelen Hazai Felhasználási Szabályok [a továbbiakban: Szabályzat] a GS1
MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket
Működtető Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(cégjegyzékszám: 01-10-045991; székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 1/B.) [a
továbbiakban: GS1 HU] mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeivel [a
továbbiakban: ÁÜF] együtt alkalmazandó, annak mellékletét képezi. A Szabályzat
az ÁÜF rendelkezéseivel együtt tartalmazza mindazon rendelkezéseket, amelyek
a Partner és a GS1 HU között létrejött Szerződéscsomag háttérszabályaként
részletezik a GS1 szabványos szolgáltatások és kapcsolódó egyéb szolgáltatások 2
jogszerű és szabályszerű felhasználásának, alkalmazásának és igénybevételének
feltételeit. Egyedi szerződés nélkül is irányadó ugyanakkor a GS1 HU honlapján
[www.gs1hu.org] történő közzététel folytán jelen Szabályzat minden olyan
jogalanyra, akinek/amelynek bármely érdekből használnia kell/lehet a GS1
szabványos alkalmazásokat, anélkül azonban, hogy az ÁÜF szabályai szerint
szabályszerű jogviszonyt kellene létesítenie a GS1 HU-val. E körben ugyanakkor a
GS1 HU itt is rögzíti, hogy az ÁÜF eltérő rendelkezése hiányában valamennyi
felhasználási mód licencköteles [lsd. ÁÜF (11) pont].
2. Jelen Szabályzat rendelkezései a Partnerrel történő megismertetéssel és a
Partner által a Szerződéscsomagban rögzített kifejezett elfogadással, a
Szerződéscsomag részévé válnak. Jelen Szabályzat az ÁÜF III. Szerződéscsomag
pontjában meghatározott Szerződéscsomag részét képezi.
3. Jelen Szabályzat és az ÁÜF viszonyára az ÁÜF VIII. Más szabályozáshoz való
viszony pontjának (9) – (10) bekezdésében foglaltak a Jelen Szabályzatban
meghatározott eltérésekkel irányadóak. Az esetlegesen felmerülő ellentmondó
rendelkezések esetén az ÁÜF rendelkezései az irányadóak.
4. Jelen Szabályzat megalkotására a GS1 HU, mint a brüsszeli székhelyű GS1
Association Internationale Sans But Lucratif (Blue Tower, Avenue Louise, 326 BE
1050 Brüsszel, Belgium) [a továbbiakban: GS1 AISBL] egyetlen magyarországi
tagszervezete, a GS1 AISBL Alapszabályának 5. és 6. fejezete (GS1 Statutes Art. 5.
– Art. 6.) alapján továbbá a GS1 AISBL több, legutóbb a 2017. június 12. napján
kelt a GS1 HU részére kiadott jognyilatkozata alapján jogosult és egyben köteles.
A GS1 HU ezen korlátok között jogosult meghatározni szolgáltatásaira vonatkozó
üzleti feltételeit és biztosítani a GS1 AISBL, valamint saját fejlesztés esetén a GS1
HU szellemi tulajdonjogának megóvását, továbbá biztosítani a GS1 szabványok
lehető legszélesebb körű, szabályos és jogszerű alkalmazását.
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5. Jelen Szabályzat célja, hogy a GS1 HU a GS1 AISBL kizárólagos magyarországi
képviselőjeként az ÁÜF rendelkezéseivel együtt alkalmazva megóvja a GS1 AISBL
– valamint saját fejlesztés esetén a GS1 HU – szellemi tulajdonjogát, továbbá
meggátolja a GS1 szabványrendszer bármely elemének jogosulatlan és
szabálytalan használatát. Az előzőeknek megfelelően jelen Szabályzat célja
továbbá, hogy a GS1 HU biztosítsa a GS1 rendszer zavartalan és szabályszerű
működését, a globális ellátási lánc gyors és hatékony, valamint a világszerte
egyedi azonosítókon alapuló megfelelő működését. Jelen Szabályzat célja
végezetül, hogy a GS1 HU meghatározza a GS1 prefixekre, GS1-8 prefixekre,
azonosító kulcsokra és azonosító számokra és azok automatikus adatbevitelt
biztosító módon (vonalkódos, RFID) történő GS1 szabványos feltüntetésére
vonatkozóan, a mindenkor hatályos GS1 Általános Specifikációk (GS1 General
Specifications) és a Magyar Szabványügyi Testület szabványai által a GS1
Tagszervezeteknek adott szabályozási lehetőségek keretén belül a Magyarország
területén alkalmazandó GS1 szabványelemek részletes szabályait.
6. A GS1 szabványrendszer bármely elemének, valamint a GS1 szabványrendszer
bármely módon történő felhasználása (az ÁÜF esetleges kivételeit ide nem értve)
azok szellemi termék jellegére tekintettel az ÁÜF IX. Szellemi tulajdon védelme
pontja alapján licencköteles tevékenységnek minősül, aminek következtében az
ÁÜF XIV. Díjfizetés pontja értelmében a Partnert díjfizetési kötelezettség terheli.
A felhasználás terjedelmére az ÁÜF XI. Felhasználás terjedelme pontjának (14)
bekezdésében foglalt rendelkezései irányadóak. A GS1 szabványrendszer
bármely eleme kizárólag abban az esetben használható érvényes és hatályos
licencszerződés nélkül, ha arra a Szerződéscsomag, az ÁÜF, jelen Szabályzat vagy
vonatkozó jogszabály így különösen az Szjt., mint szabad felhasználásra kifejezett
felhatalmazást ad, ennek hiányában a GS1 szabványrendszer bármely módon
történő felhasználása licencköteles tevékenységnek minősül. A félreértések
elkerülése érdekében a GS1 HU rögzíti, hogy semmilyen esetben sem minősülhet
szabad felhasználásnak a GS1 szabványos megoldások vagy az azon alapuló
szolgáltatások üzleti célú és/vagy gazdasági érdekű alkalmazása, függetlenül a
felhasználás konkrét céljától és módjától.
7. Az 5-6. pontokban foglalt jogosultsága alapján a GS1 HU meghatározott GS1
szabványos azonosítók tekintetében, azok képzésére és felhasználására
javaslatot tesz, meghatározott GS1 szabványos azonosítók tekintetében
meghatározza a képzés és a felhasználás szakszerű és szabályszerű módját. A
meghatározott GS1 szabványos azonosító és annak automatikus adatbevitelt
biztosító módon (vonalkódos, RFID) történő feltüntetésének szakszerű és
szabályszerű képzési és felhasználási módjától eltérni tilos. A GS1 HU egyes
szolgáltatásai rögzítésre kerültek továbbá az alábbi, a Magyar Szabványügyi
Testület által is közzétett nemzeti szabványokban, amely szabványok olyan, az
Szjt. 6.§ szerinti együttesen létrehozott műnek minősülnek, amelynek szellemi
tulajdoni jogosultja a GS1 HU, s amelyre tekintettel az ÁÜF 2. pontjában
hivatkozott, a közzétett szabványokhoz fűzött Nemzeti Előszó maga is utal arra,
hogy a GS1 HU (illetve a GS1 valamely tagszervezete) és a Partner között
szabályszerű jogviszony létesítése szükséges:
MSZ ISO/IEC 15420:2015
MSZ ISO/IEC 15418:2019

A GS1 szabványos megoldások, vagy az azokon alapuló bármely GS1
szolgáltatás igénybevételére az MSZT által közzétett szabványok nemzeti
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előszavával összhangban kizárólag a GS1 HU vagy más GS1 Tagszervezettel
fenntartott szabályszerű jogviszony keretében van lehetőség, a szabványok
megvásárlásával vagy igénybevételével a felhasználó ezt tudomásul veszi és
elfogadja. Ugyanez a szabály megfelelően alkalmazandó abban az esetben is,
ha az adott GS1 szabványos azonosítót MSZ ISO/IEC szabvány nem nevesíti.
5. számú Melléklet

A GS1 szabványos azonosítók képzése során a fenti szabványokban
meghatározottaktól, valamint a GS1 HU által előírtaktól eltérni szigorúan tilos.
8. A GS1 Szabványrendszer minden eleme (az MSZ ISO/IEC szabványokban külön
közzé nem tett szabvány elemek is) a GS1 AISBL és a GS1 HU – szellemi terméke.
A GS1 Szabványrendszerre vonatkozó szellemi tulajdon védelem a GS1 AISBL,
mint jogosult bejegyzett nemzetközi copyright, védjegy-, és egyéb oltalmain,
valamint ezen felül Magyarországon az Szjt. 1.§ (1) – (2) továbbá a Ptk. 2:47.§ és
2:55.§ rendelkezésein alapul. A GS1 AISBL szellemi tulajdonjogának
magyarországi megóvására származtatott jogosultsága alapján, saját fejlesztései
esetén pedig eredeti jogosultságánál fogva a GS1 HU jogosult és köteles.
4
9. A GS1 szabványrendszer alkalmazásának globális elterjedtsége és a kritikus
területekre (pl. egészségügy, gyógyszeripar, dohány- és cigarettaipar, stb.)
történő folyamatos kiterjesztése indokolja, hogy a GS1 szabványos megoldásokat
és az azokon alapuló szolgáltatásokat kizárólag a GS1 HU-val vagy más GS1
Tagszervezettel fennálló szabályos jogviszony keretében lehessen felhasználni,
ugyanis a GS1 szabványos megoldások, a GS1 szabványrendszer elemei (így
különösen de nem kizárólag a GS1 szabványos azonosítók) esetleges szabálytalan
képzése, duplikációja súlyos következményekkel járhat a globális azonosításban
és így az ellátási lánc egyes területein. A szabálytalanul képzett azonosítók
veszélyeztetik a globális egyediséget, téves adatok elérhetőségét biztosíthatják,
illetve előfordulhat, hogy a megegyező azonosítók különböző adatokat
hordoznak, ezáltal veszélyeztetve az ellátási lánc vagy egyéb azonosított,
nyomon követendő egység (pl. termék, tárgy, dokumentum, egészségügyi
adatok) biztonságát.
10. Jelen Szabályzat rendelkezései a Ptk. 6:77. § (1) bekezdése alapján általános
szerződési feltételeknek minősülnek, amire tekintettel a Ptk. 6:78.§ (1)
bekezdése alapján a GS1 jelen Szabályzat mindenkor hatályos változatát
hivatalos honlapján [lsd. 1. pont] mindenki számára hozzáférhetővé teszi, annak
megismerhetősége céljából.
11. Jelen Szabályzat módosítására az ÁÜF VI. Módosítás pontjában foglalt
rendelkezései irányadóak.
12. Jelen Szabályzatban meghatározott fogalmakat az ÁÜF 3. számú mellékletét
képező Fogalomtár rendelkezései szerint kell értelmezni.
13. A jelen Szabályzat 6. pontjában foglalt rendelkezéseknek megfelelően a GS1
szabványrendszer bármely (az itt nem nevesítetteket is ideértve) elemének
felhasználása licencköteles tevékenységnek minősül, így kizárólag szabályszerű
jogviszony birtokában lehetséges különösen, de nem kizárólagosan bármely GS1
prefix, GS1-8 prefix, azonosító, vonalkód, 2d kód (GS1 QR kód, GS1 DataMatrix,
GS1 DotCode) valamint a GS1 szabványrendszer egyéb elemeinek bármely
módon történő felhasználása. Jelen Szabályzat a GS1 HU hivatalos honlapján
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történő közzététele folytán már a felhasználás tényénél fogva köti a felhasználási
módok tekintetében mindazon jogalanyt, aki/amely a GS1 szellemi termékét
bármely okból vagy bármely jogalapon vagy ilyenre hivatkozással bármely
módon felhasználja. A felhasználás tényénél fogva a felhasználó (az ÁÜF
esetleges kivételeitől eltekintve) tudomásul veszi és elfogadja, hogy a GS1
szellemi termékeinek
felhasználása
minden esetben
licencköteles
tevékenységnek minősül, aminél fogva köteles a GS1 HU-val alakszerű (írásbeli)
licencszerződést kötni az ÁÜF XIV. Díjfizetés pontjában meghatározott díjfizetési
kötelezettségének teljesítése mellett.

5. számú Melléklet

14. Jelen Szabályzat alkalmazása során a GS1 HU-val mint jogosulttal szemben
kötelezettnek minősül minden jogalany, aki az azonosítás, adattovábbítás,
adatcsere, kommunikáció, nyomon követés, illetve ezekre vonatkozó a GS1
szellemi tulajdonát képező szabványos megoldás tárgyával közvetlen, annak
felhasználását célzó kapcsolatba kerül.
II. EGYES SPECIÁLIS FELHASZNÁLÁSI MÓDOK
1.

A HASZNÁLAT ALAPESETEI

1.1.

Jogszerű használat

Jogszerű a GS1 bármely szellemi termékének felhasználása, ha a Partner az ÁÜF
IX. Szellemi tulajdon védelme; XI. Felhasználás terjedelme; valamint XIV.
Díjfizetés pontjában, valamint az ÁÜF egyéb Partner részére kötelezettséget
tartalmazó pontjában meghatározott rendelkezéseknek eleget téve, szabályszerű
licencjogviszonyt létesít és tart fenn a GS1 HU-val (vagy jelen Szabályzatban
foglalt kivételeket ide nem értve, egyéb GS1 Tagszervezettel), továbbá a
Szerződéscsomagban vállalt kötelezettségeit – így különösen de nem
kizárólagosan, díjfizetési kötelezettségét – maradéktalanul teljesíti, a
licencjogviszony alapján részére biztosított jogosultság terjedelmét semmilyen
módon és mértékben nem lépi túl, valamint a GS1 szakmai elvárásainak
megfelelően végzi a GS1 szellemi termékei felhasználásával járó tevékenységét.
1.2.

Jogosulatlan használat nevesített esetei

Jogosulatlan használatnak minősül minden a GS1 AISBL és/vagy a GS1 HU
szellemi tulajdonjogát sértő magatartás, így a GS1 szabványos azonosítók és az
azokon alapuló szolgáltatások szabályos licencjogviszony hiányában, bármilyen
módon – így akár visszafejtési céllal – történő licenc nélküli igénybevétele,
kivéve, amennyiben az ÁÜF a licenckötelezettség alól esetlegesen kivételt
határoz meg. A jogosulatlan használóval szemben a GS1 HU valamennyi
jogszabályban és ÁÜF-ben nevesített jogkövetkezményt alkalmazhatja. Ezen
túlmenően a jogosulatlan használó a GS1 HU felhívására köteles minden
részletre kiterjedő tájékoztatást nyújtani a jogosulatlan használat
körülményeiről, így annak okáról, terjedelméről, a szolgáltató kilétéről és minden
egyéb releváns tényről. Jogosulatlan használatnak minősül különösen, de nem
kizárólagosan:
a) Megszűnt licencjogviszony
A licenckód lejártával vagy a licencjogviszony bármely fél általi megszüntetésével
vagy a szabályosan lefolytatott átadás-átvételi eljárással a Partner az újabb
szabályos licencjogviszony létesítéséig nem jogosult a GS1 szabványos
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megoldások vagy az azon alapuló szolgáltatások használatára. A Partner azonban
köteles bármely, a szolgáltatás jellegéből fakadó kötelezettségének teljesítésére,
így különösen az azonosítóval ellátott termékei kereskedelmi forgalomból
történő kivezetésére.

5. számú Melléklet

Tekintettel arra, hogy a valaha a GS1 HU-val szerződéses jogviszonyban álló
Partner a korábbi jogviszony létesítésével a GS1 ÁÜF-t megismerte és elfogadta,
valamint tisztában van a GS1 szabványos megoldások jogosulatlan, szabálytalan
vagy szabványellenes használatának kockázataival, így az egykori Partner köteles
tartózkodni a GS1 szellemi tulajdonjogát sértő jogosulatlan használattól.
b) Licencjogosultságot meghaladó használat
A Partner kizárólag a licencjogviszonyban meghatározott terjedelemben jogosult
a GS1 szabványos megoldások alkalmazására és a szolgáltatások igénybevételére,
az azt meghaladó esetleges használat esetén köteles a tényleges felhasználás
mértékét lefedő licencjogviszony létesítésére és a jogosulatlan terjedelmű
felhasználás időtartamára visszamenőlegesen megállapított díjak megfizetésére. 6
A GS1 HU saját jogkörében jogosult ettől eltérő, kedvezőbb feltételek
megállapítására annak érdekében, hogy a felhasználás terjedelmét megsértő
Partnere megfelelő licencjogviszonnyal rendelkezzen a GS1 szabványos
megoldások és az azokon alapuló szolgáltatások alkalmazása során.
A licencjogviszony terjedelmét meghaladó használat során a Partner köteles a
GS1 HU esetleges felszólítására a jogszerűtlen használat azonnali beszüntetésére
így különösen de nem kizárólagosan a jogosulatlanul felhasznált GS1 szabványos
azonosítók használatának felfüggesztésére, feltüntetésük esetén azok
eltávolítására.
c) Szabálytalan használat
A GS1 szabványos azonosítók a GS1 szabvány szerinti felépítésűek és
hosszúságúak, valamint a szabvány által előírt karakterhelyhez rendelten és
kizárólag a szabvány szerint oda előírt karakterkészlet értéke(ke)t
tartalmazhatják. A GS1 szabványos azonosítók továbbá kizárólag a GS1
szabványban előírt – így különösen a jelen Hazai Felhasználási Szabályok II./4.
pontjában foglalt – tilalmak mindenkori figyelembevételével képezhetők. A nem
megfelelő hosszúságú vagy nem megfelelő karakter értékekből képzett, vagy
egyébként bármilyen okból a GS1 Általános Specifikációknak nem megfelelő (így
az ott előírt tilalmakba ütközően képzett) azonosítók aláássák az ellátási lánc és
az egyéb alkalmazási területek biztonságosságát, valamint komoly károkat
okozhatnak, így azok képzése és felhasználása szigorúan tilos. A Partner köteles
azonnal felfüggeszteni a szabálytalanul képzett azonosítók használatát továbbá
tájékoztatni a GS1 HU-t a szabálytalan felhasználás részleteiről és megtenni
minden egyéb a GS1 HU által elrendelt intézkedést a szabályos azonosító-képzés
biztosítása végett.
d) Licenc nélküli használat
A GS1 szabványos megoldások és az azokon alapuló szolgáltatások használatára
kizárólag a GS1 HU-val fenntartott szabályszerű licencjogviszony birtokában van
lehetőség, minden egyéb felhasználás a GS1 AISBL, valamint a GS1 HU szellemi
tulajdonjogának megsértését jelenti és szigorúan tilos. A Partner köteles
visszamenőleg megfizetni a jogosulatlan használat időtartamának megfelelő
összegű megfizetetlen díjakat. A GS1 HU jogosult saját hatáskörében, egyedi
mérlegelés alapján ettől eltérő kedvezőbb feltételeket alkalmazni annak
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érdekében, hogy a jogosulatlan felhasználó szabályszerű licencjogviszonyt
létesítsen és tartson fenn a GS1 szabványos megoldások és az azokon alapuló
szolgáltatások igénybevétele során.
1.3. A jogszerűtlen és/vagy szabálytalan felhasználás esetén alkalmazandó
speciális szabályok az UDI szabályozás hatálya alá tartozó felhasználók
esetében
5. számú Melléklet

A jogszerűtlen és/vagy szabálytalan használat megelőzése és visszaszorítása
különös jelentőséggel bír az egyes kritikus jelentőségű ágazatokban, így
különösen az egészségügy területén. A nemzetközi GS1 szervezetet számos
felügyeleti hatóság ún. kibocsátó szervezetként jelölte ki, amely mind a
nemzetközi GS1 szervezetre, mind annak tagszervezeteire, így a GS1 HU-ra is
számos (jogszabályi) kötelezettséget ró az orvostechnikai eszközök és/vagy in
vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök (a továbbiakban: orvostechnikai
eszközök) egyedi azonosítását és nyomon követhetőségét szolgáló egyedi
eszközazonosítók, azaz ún. UDI azonosítók (lásd. 3. számú melléklet (74) pont) 7
jogszerű és szabályszerű felhasználásának ellenőrzését és biztosítását érintően,
ideértve különösen, de nem kizárólagosan az UDI azonosítók jog- és szabályszerű
felhasználására vonatkozóan a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
hatóságok/szervezetek felé teljesítendő jelentéstételi kötelezettséget.
A kibocsátó szervezeti minőségéből fakadó kötelezettsége(i) teljesítése
érdekében a GS1 HU a jelen pontban foglalt szabályokat alkalmazza, amelyek
valamennyi, az UDI szabályozás hatálya alá tartozó Partnerre kötelezőek.
a) Bejelentési kötelezettség
Azon Partner, amelynek terméke(i) a termék célpiaca országának joga szerint
orvostechnikai eszköznek minősülnek és így azokra a célpiac országának joga
szerint az egyedi azonosítás és nyomon követhetőség érdekében UDI azonosítót
köteles kiosztani, illetve a terméken feltüntetni, kötelesek a GS1 HU-val történő
jogviszonylétesítés, valamint további globális cégprefix (GCP), illetve GTIN-8
azonosító kulcs igénylése esetén az igénylés során arra vonatkozó nyilatkozatot
tenni a GS1 HU részére, miszerint az igénybe venni kívánt GS1 szabványos
szolgáltatást a Partner orvostechnikai eszköz egyedi azonosítása érdekében
kívánja felhasználni. Amennyiben az előzőek szerinti körülmény a
jogviszonylétesítést, továbbá a GCP vagy GTIN-8 azonosító szám kiosztását
következően következik be, a körülmény bekövetkezését követően
haladéktalanul köteles a Partner az előzőek szerinti nyilatkozat GS1 HU részére
történő megtételére. A nyilatkozaton a Partner köteles megjelölni azokat a
részére kiadandó vagy már kiadott globális cégprefixeket (GCP), amelyekből UDI
azonosítóként funkcionáló GS1 szabványos azonosítót (GTIN-t) kíván képezni,
valamint azt a GTIN-8 azonosító számot, amit UDI azonosítóként kíván
felhasználni. Partner a GS1 HU részére bejelentett adatok megfelelőségéért
szavatol, egyúttal köteles biztosítani a nyilatkozatban foglaltak folyamatos
naprakészségét, és a nyilatkozatban foglaltakban beállott bármely változást
köteles haladéktalanul bejelenteni a GS1 HU részére, köteles továbbá a
megváltozott adatokra is kiterjedő ismételt nyilatkozatot tenni, vagy a korábbi
nyilatkozatot megfelelően frissíteni. A GS1 HU jogosult arra, hogy saját
hatáskörében meghatározott időközönként a Partnereket ismételt
nyilatkozattételre hívja fel. A nyilatkozattétel elmaradásából fakadó
jogkövetkezményekért a GS1 HU a felelősségét kifejezetten kizárja.
GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. felkérésére|készítette nhg & partners

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK – GS1 MAGYARORSZÁG NONPROFIT ZRT.

5. számú Melléklet

A megtett nyilatkozatok alapján a GS1 HU a jelentéstételi kötelezettsége
keretében köteles a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok számára
(így különösen – amennyiben a termék célpiaca az Amerikai Egyesült Államok –
az US FDA, azaz az amerikai Élelmiszer-biztonsági és Gyógyszerészeti Hivatal [a
továbbiakban: US FDA] részére) jelenteni az UDI szabályozás hatálya alá tartozó
gyártó Partnerek cégnevét, valamint a részükre a GS1 HU által kiosztott és a
Partner által UDI azonosítóként felhasznált GTIN-8 azonosító számokat, továbbá
UDI azonosítók képzésére felhasznált globális cégprefix(ek)et. A GS1 HU a
nyilatkozatban foglaltak alapján a hatóságok részére továbbított adatok nem
megfelelőségéből, hiányosságából fakadó jogkövetkezményekért való
felelősségét kifejezetten kizárja.
A GS1 HU a megtett nyilatkozatokról nyilvántartást vezet, a nyilatkozatban
foglalt adatokat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok irányába
teljesítendő jelentéstételi kötelezettség érdekében kezeli a nyilatkozat
megtételét követő 5 évig.
b) A jog- és szabályszerű felhasználás nyomon követése, a jogszerűtlen
és/vagy szabálytalan felhasználás esetére irányadó rendelkezések
A GS1 HU közvetlenül és/vagy közvetett módon (így különösen a GS1 AISBL
közreműködésével) jogosult folyamatosan nyomon követni és ellenőrizni a GS1
szabványos megoldással előállított UDI azonosítók jog- és szabályszerű
felhasználását, a megképzett UDI azonosítók GS1 Általános Specifikációkkal való
összhangját, így megfelelőségét.
A jogszerűtlen/szabálytalan felhasználás észlelését követő legfeljebb 15 napon
belül a GS1 HU az érintett Partner részére értesítést küld a szabálytalan
felhasználással összefüggésben, megjelölve a felhasználás szabálytalanságának
okát és annak megszüntetésének módját. A Partner köteles az értesítés
kézhezvételét követő legfeljebb 90 napon belül megszüntetni a szabálytalan
felhasználását, illetve annak okát kiküszöbölni és ennek megtörténtéről a GS1
HU-t megfelelő módon értesíteni a szabálytalan felhasználás kiküszöbölésére
meghatározott határidőn belül. A GS1 HU törekszik a szabálytalan felhasználás
kiküszöbölésének előrehaladását és/vagy megtörténtét folyamatosan ellenőrizni;
ennek érdekében a GS1 HU az egyes felügyeleti hatóságok (így különösen, de
nem kizárólagosan az US FDA) vagy az Európai Unió valamely intézménye által
működtetett UDI adatbázisokból adatlekérdezést hajt(hat) végre a korábbi
jogszerűtlen/szabálytalan felhasználással érintett adat vonatkozásában, vagy más
arra jogosult személy (így különösen, de nem kizárólagosan a GS1 AISBL) által
végrehajtott adatlekérdezés eredményeit megvizsgálhatja. Amennyiben a
Partner a megadott határidőn belül a szabálytalan felhasználást nem küszöböli
ki, úgy a határidő elteltét követő 8 napon belül a GS1 HU ismételten köteles
megkeresni a szabálytalan felhasználást megvalósító Partnert, felajánlva a hiba
kiküszöbölése érdekében történő segítségnyújtást, egyúttal további 90 napos
póthatáridőt biztosítva a szabálytalan felhasználás megszüntetésére.
Amennyiben a póthatáridő is eredménytelenül telik el és továbbra is
megállapítható a GS1 Általános Specifikációkban rögzített szabályok ismételt
és/vagy szándékos megszegése, azaz a szabálytalan felhasználás, úgy a GS1 HU
jogosulttá válik arra, hogy a Partner cégprefix felhasználásra vonatkozó
jogosultságát felfüggessze, a jog- és/vagy szabálytalan felhasználással érintett
GCP-t vagy GTIN-8 azonosító számot visszavonja, valamint alkalmazhat minden
további olyan szankciót, illetve a Partnerrel szemben érvényesíthet valamennyi
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olyan igényt, amely annak érdekében szükséges, hogy az UDI-rendszer
működtetésére vonatkozó jogi normákban foglaltak érvényesüljenek, egyúttal
jogosult a licencjogviszonyt súlyos szerződésszegésre hivatkozással azonnali
hatállyal megszüntetni az Általános Üzleti Feltételek (23) pontjában foglaltak
szerint. A GS1 HU jogosult továbbá a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
felügyeleti hatóságot (így különösen, de nem kizárólagosan – amennyiben a
termék célpiaca az Amerikai Egyesült Államok – US FDA-t) akár közvetlenül, akár
közvetve, a GS1 AISBL útján értesíteni a GCP visszavonásának, így az abból
képzett GS1 szabványos azonosítókra vonatkozó felhasználási jogosultság, vagy a
GTIN-8 azonosító szám visszavonásának és ekként az arra vonatkozó
felhasználási jogosultság megszűnésének tényéről, a Partner adatainak,
különösen, de nem kizárólagosan a cégnevének, az érintett UDI azonosítót
szolgáló GTIN-8 azonosító számnak, valamint az UDI azonosító képzésére
szolgáló GCP-nek, továbbá az azonosított és nem orvosolt jogszerűtlen és/vagy
szabálytalan felhasználás tényének és mibenlétének közlése mellett.

5. számú Melléklet

Az előzőek szerinti értesítéssel és adattovábbítással összefüggésben a Partnernél 9
felmerülő, vagy őt érő jogkövetkezményekért és károkért (ideértve mind a
tapadó, mind pedig a következményi károkat) való felelősségét a GS1 HU
kifejezetten kizárja.
Jelen fejezet alkalmazásában jogszerűtlen és/vagy szabálytalan felhasználásnak
minősül különösen, de nem kizárólagosan a GS1 szabványos azonosító helytelen
felépítése, a GS1 szabványos azonosító képzésére szolgáló globális cégprefix
felhasználására jogosult (licencbe vevő) Partner és az adott GS1 szabványos
azonosítót ténylegesen felhasználó személy között tapasztalható bármely
eltérés, valamint valamennyi az UDI azonosítóként funkcionáló GS1 szabványos
azonosítót érintő pontatlan, hiányos vagy elavult adat és információ közlése,
továbbítása az UDI adatbázisok felé. A GS1 HU rögzíti, hogy az adattovábbítás
során személyes adatnak minősülő adatokat nem továbbít. Az előzőek szerinti
adattovábbítást az ÁÜF elfogadásával a Partner kifejezetten tudomásul veszi és
elfogadja.
2.

VISSZAFEJTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁS
A Partner vagy más harmadik személy által képzett GS1 szabványos azonosítók
és/vagy jelképek bármely felismerése, leolvasása, visszafejtése online vagy
offline, illetve az azonosítók belső informatikai rendszerben történő tárolása, és
a szervezeten belüli továbbítása [továbbiakban együtt: visszafejtése]
licencköteles tevékenységnek számít, tekintettel arra, hogy a GS1 AISBL, illetve a
GS1 HU szellemi tulajdonának felhasználásával jár.
Visszafejtési célú felhasználónak minősül minden, a jelen pontban meghatározott
tevékenységet folytató jogalany. A visszafejtési célú felhasználó köteles
szabályszerű licencjogviszonyt létesíteni a GS1 HU-val vagy más GS1
Tagszervezettel az általa felhasznált GS1 szabványos megoldás vagy azon alapuló
szolgáltatás szabályszerű felhasználása érdekében, Magyarországon az ÁÜF
vonatkozó rendelkezései szerint. A visszafejtési célú felhasználó, amennyiben
igazoltan kizárólag a jelen pontban meghatározott tevékenységet folytat, úgy az
ÁÜF XIII. Visszafejtési célú felhasználás pontja alapján a GS1 HU ilyen irányú
döntése esetén jogosulttá válhat az általa visszafejtési céllal felhasznált GS1
szabványos megoldások és az azokon alapuló szolgáltatások általános
feltételekhez képest a Partner javára eltérő felhasználási feltételek mellett
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történő igénybevételére. A GS1 HU ilyen irányú döntést saját hatáskörben,
egyedi mérlegelés alapján hoz, aminek hiányában a visszafejtési célú felhasználó
az általános felhasználási szabályok szerint köteles szabályos jogviszonyt
létesíteni és fenntartani a GS1 HU-val vagy más GS1 Tagszervezettel a szabályos
felhasználás érdekében.
3.
5. számú Melléklet

SZOLGÁLTATÓK
A GS1 HU elvárja, hogy a szolgáltatók, amelyek harmadik személyekhez bármely
GS1 HU által nyújtott szolgáltatással érintkező vagy arra részben építő vagy
annak visszafejtését lehetővé tévő szoftvert vagy alkalmazást telepítenek,
fejlesztenek, vagy értékesítenek, vagy automatikus azonosításához (pl.
vonalkódok, 2D kódok, RFID technológia stb.) illetve adatgyűjtéshez szükséges
kódolvasókat, nyomtatókat vagy egyéb hardvereszközöket értékesítenek illetve,
azokat GS1 szabványok illetve szabványelemek képzésére használják, vagy
bármely egyéb, a GS1 szabványokon alapuló vagy GS1 szabványokat érintő
megoldást dolgoznak ki és értékesítenek, egyfelől maguk is szabályszerű
licencjogviszonyt létesítsenek a GS1 HU-val vagy más GS1 Tagszervezettel, 10
és/vagy csatlakozzanak a Szolgáltatói Programhoz, másfelől olyan megoldásokat
alkalmazzanak, amelyek biztosítják a GS1 szabványok és szolgáltatások szakszerű
és szabályszerű használatát.
A GS1 továbbá elvárja, hogy a szolgáltatók kizárólag a GS1 HU-val vagy más GS1
Tagszervezettel fenntartott szabályos licencjogviszonnyal rendelkező jogalanyok
részére telepítsenek a GS1 szabványos megoldások használatát elősegítő eszközt,
illetve ilyen jogalanyok részére nyújtsanak olyan akár szoftveres, akár hardveres,
akár egyéb megoldást, amely GS1 szabványos megoldásra épülnek akár részben,
akár egészben. A GS1 HU jogosult a szolgáltatók azon partnereit, akik nem
rendelkeznek a GS1 HU-nál vagy más GS1 Tagszervezetnél szabályos
licencjogviszonnyal tájékoztatni tevékenységük jogszerűtlenségéről és felhívni
figyelmüket arra, hogy a GS1 szabványos megoldásainak és szolgáltatásainak
igénybevételére kizárólag licencjogviszony alapján van lehetőség. A GS1 HU
továbbá jogosult felhívni ezen jogalanyok figyelmét a szabálytalan GS1
szabványhasználat veszélyeire és jogkövetkezményeire. A GS1 HU kizárja minden
felelősségét az olyan esetekben, mikor a szolgáltató által nyújtott GS1
szabványok és szolgáltatások használatát elősegítő eszközök a szolgáltató
partnerénél GS1 licencjogviszony hiányában kerülnek alkalmazásra; a GS1 HU
ennek tényéről, illetve kockázatairól tájékoztatást nyújt ezen jogalanyoknak. A
GS1 HU az ilyen irányú tájékoztatása következtében a szolgáltatónál, a
felhasználónál vagy harmadik személynél felmerült kárért való felelősségét
teljeskörűen kizárja.
A GS1 HU a szolgáltatókkal történő együttműködés érdekében Szolgáltatói
Programot működtet, aminek célja elősegíteni a hazai vállalkozások körében a
GS1 szabványrendszer széles körű elterjedését és helyes alkalmazását, valamint a
GS1 azonosítási, nyomon-követési, és kommunikációs megoldásaival támogatni
az ellátási lánc és egyéb érintett alkalmazási területek hatékony működését, a
GS1 rendszerhasználók és fogyasztóik minőségi kiszolgálását.
A GS1 HU kizárólag a saját maga vagy a szolgáltatói programjában résztvevő
szolgáltató által biztosított akkreditált informatikai eszközök használata esetén
garantálja a GS1 szabványos megoldások és az azokon alapuló szolgáltatások
szak-, szabály- és jogszerűségét. A GS1 HU szolgáltatói programjában részt nem
vevő, vagy akkreditációval nem rendelkező szolgáltatók által biztosított
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megoldások magukban hordozzák a GS1 szabványos megoldások és az azokon
alapuló szolgáltatások szabálytalan, szabványellenes, esetlegesen jogszerűtlen
felhasználásának lehetőségét.
A GS1 HU a szabálytalan felhasználásban rejlő kockázatok megelőzése és
orvoslása érdekében jogosult fellépni a szabálytalan, jogszerűtlen vagy
szabványellenes használatot biztosító szolgáltatókkal szemben és felhívni őket a
szabálytalan használat kockázataira, valamint a szabályszerű használat
elősegítése érdekében a licencjogviszony létesítésére és/vagy a szolgáltatói
programjához való csatlakozásra.

5. számú Melléklet

A GS1 HU jogosult a szabálytalan GS1 megoldások és az azokon alapuló
szolgáltatások használatának észlelése esetén felhívni a felhasználót, valamint a
szabálytalan használat logisztikai és informatikai hátterét biztosító szolgáltatót a
szabálytalan felhasználás tényére és a szabályos felhasználás érdekében teendő
intézkedésekre. Az érintett szolgáltatók és Partnerek kötelesek a GS1 HU
felhívására részletes tájékoztatást adni a felhasználás körülményeiről. Ezen
tájékoztatási kötelezettség kiterjedhet különösen az érintett szolgáltatóval vagy 11
Partnerrel jogviszonyban álló bármely harmadik személy által megvalósított és
ezen szolgáltató és/vagy Partner által észlelt jogszerűtlen felhasználás
körülményeire, ideértve a jogosulatlan felhasználás során képzett GS1 azonosító
kulcsokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget. Ezen utóbbi – a GS1 HU
szellemi tulajdonának védelmét szolgáló – adatszolgáltatás üzleti titokra
hivatkozással nem valósítható meg, egyben a GS1 HU szellemi tulajdonának
jogosulatlan felhasználására tekintettel üzleti titok sérelmet nem valósít meg.
4.

NYITOTT ÉS ZÁRT RENDSZERŰ AZONOSÍTÁS
Nyitott rendszerűnek minősül minden olyan GS1 szabványos azonosítókon
alapuló azonosítási folyamat, amely az azonosítóval rögzített adattartalmat úgy
képes tárolni, hogy az világszerte azonos módon visszafejthető lesz.
Zárt rendszerűnek minősül minden GS1 szabványos azonosítókon alapuló
azonosítási folyamat, amely valamely területi vagy egyéb korlátozással, adott
zárt egységen belül (így akár meghatározott földrajzi egységen belül, akár
meghatározott iparágon belül, vagy akár egy meghatározott cégen belül a saját,
zárt üzleti folyamatok céljából) használható. Semmilyen online alkalmazás nem
értelmezhető zárt rendszerű azonosításnak.
A Partner kizárólag nyitott rendszerű GS1 szabványos azonosítót alkalmazhat az
olyan azonosítási folyamatok során, amelyben nem kizárólag meghatározott zárt
egységen (pl. földrajzi vagy gazdasági egységen) belül kíván azonosítani (pl.
termékek viszonteladó általi értékesítése során kizárólag nyitott rendszerű
azonosítás alkalmazható).
A GS1 Általános Specifikációk szabvány mint a GS1 Rendszer alapszabványa
bizonyos típusú nyitott rendszerűnek minősülő GS1 szabványos azonosítók
esetében (korlátozott vagy korlátlan időtartamú) tilalmakat rögzít a kulcsok
ismételt kiadására vonatkozóan.
Ilyen tilalomnak minősül 2019. január 1. napját követően a GTIN azonosítók
újbóli felhasználásának általános, időben korlátlan tilalma, aminek értelmében e
dátumot követően a valamely kereskedelmi árura kiadott GTIN azonosító a
továbbiakban más kereskedelmi árura ismételten nem adható ki. A Partner
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mindenkor felelősséggel tartozik azért, hogy az általa képzett GTIN
azonosítószámok e tilalom betartásával kerüljenek kiosztásra, függetlenül attól,
hogy a Partner a GTIN azonosítószámok képzésére szolgáló cégprefix első
felhasználója-e, vagy azt korábban más harmadik személy már felhasználta-e
(ideértve különösen, de nem kizárólagosan azt az esetet, amikor a Partner
felhasználási joga ún. átadás-átvételi eljárást követően keletkezett). E tilalom
megszegése a jelen Hazai Felhasználási Szabályok II./1.2. pontjának c) alpontja
szerinti szabálytalan felhasználásnak, egyúttal pedig súlyos szerződésszegésnek
minősül, amelyből fakadó károk megtérítésére a Partner köteles. E rendelkezés
révén biztosítottá válik a GTIN azonosítók időben korlátlan egyedisége.
A tilalom megfelelő érvényre juttatása – és betartásának ellenőrizhetősége –
érdekében a GS1 HU elvárja Partnereitől, hogy minden naptári félév ötödik
hónapjának utolsó napjáig adatot szolgáltassanak a GS1 HU részére az általuk
kiadott GTIN azonosítókat, valamint azok validálásához szükséges adatok körét
illetően. Az adatszolgáltatás többek között az azonosító kulcsok (és kapcsolódó
adatok) SzabványMenedzserbe történő feltöltése útján is megvalósulhat.
Úgyszintén a GS1 Általános Specifikációk szabványból eredő tilalom továbbá a
GLN Helyazonosító kulcsok újbóli kiadására vonatkozó tilalom. A tilalom
értelmében 2022. július 1. napját követően a korábban a fizikai vagy digitális
helyek, valamint a funkcionális egységek azonosítása érdekében a Partner által
kiosztott GLN Helyazonosító számok a továbbiakban más fizikai vagy digitális
helyek, valamint a funkcionális egységek azonosítása érdekében nem adható ki
újra. A tilalom alól kivételt pusztán azok az esetek képeznek, azaz kizárólag
abban az esetben osztható ki ismételten a korábban már kiosztott GLN
Helyazonosító szám, ha (1) a GLN Helyazonosító szám nem került harmadik
személyek által elérhető módon publikálásra (így különösen, de nem
kizárólagosan nem került közzétételre harmadik személyek által elérhető
nyilvános adatbázisban, illetve nem került megosztásra kereskedelmi/üzleti
partnerekkel); (2) a GLN Helyazonosító szám korábbi visszavonása esetén a
visszavont azonosító szám ugyanazon, a visszavonás előtt általa azonosított
fizikai vagy digitális hely, valamint funkcionális egység azonosítása érdekében
kerül újra kiosztásra, feltéve, hogy az érintett fizikai vagy digitális hely, valamint
funkcionális egység adataiban nem történt olyan változás, amely a GLN
Helyazonosítóra vonatkozó allokációs szabályok értelmében új azonosító
képzését tenné szükségessé. A Partner mindenkor felelősséggel tartozik azért,
hogy az általa képzett GLN Helyazonosító számok e tilalom betartásával
kerüljenek kiosztásra, függetlenül attól, hogy a Partner a GLN Helyazonosító
számok képzésére szolgáló cégprefix első felhasználója-e, vagy azt korábban más
harmadik személy már felhasználta-e (ideértve különösen, de nem kizárólagosan
azt az esetet, amikor a Partner felhasználási joga ún. átadás-átvételi eljárást
követően keletkezett). E tilalom megszegése a jelen Hazai Felhasználási
Szabályok II./1.2. pontjának c) alpontja szerinti szabálytalan felhasználásnak,
egyúttal pedig súlyos szerződésszegésnek minősül, amelyből fakadó károk
megtérítésére a Partner köteles.
A tilalom megfelelő érvényre juttatása – és betartásának ellenőrizhetősége –
érdekében a GS1 HU jogosult a GTIN azonosítókat érintően jelen pontban előírt
adatszolgáltatási kötelezettséget a GLN Helyazonosító kulcsokra is kiterjeszteni.
Az előző szabályok megfelelően irányadók a GLN Szervezetazonosító számok
újbóli kiadására is.
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A GS1 HU rögzíti továbbá, hogy az előzőek szerinti tilalmak érvényre juttatása
érdekében 2022. január 1-jét követően a GS1 HU által 2017. június 30. napja
után valamely Partner részére kiosztott, majd ezt követően bármely okból
kifolyólag visszavont globális cégprefixet (GCP-t) a visszavonást követően
ismételten kiadni nem áll módjában sem ugyanazon, sem más partner részére. A
korábban kiadott, majd visszavont GCP előzőek szerinti újrakiadási tilalma alól a
GS1 HU egyedi kérés esetén indokolt esetben mentességet biztosíthat az általa
egyedileg meghatározandó feltételekkel.
5. RCN, RESTRICTED CIRCULATION NUMBER
A korlátozott térbeli elosztásban alkalmazható, ugyancsak védett szellemi
terméket képező számok (Restricted Circulation Number a „020-029”, a „200299”, a „040-049”, GS1 prefixen alapuló azonosítók RCN-13, továbbá a „0” és a
„2”-es GS1-8 prefixen alapuló azonosítók RCN-8 képzésére) [a továbbiakban:
RCN] a GS1 Tagszervezetek által saját hatáskörben meghatározott célból, az
adott ország üzleti igényeinek megfelelően, úgynevezett belső korlátozott
azonosításra alkalmazhatóak egy adott földrajzi régión vagy egyéb 13
meghatározott területen, így akár adott vállalati struktúrán belül. Alkalmazásuk
nem vezethet az egyébkénti licenckötelezettség megkerülésére.
Az RCN kizárólag a GS1 HU által meghatározott célra, így változó vagy állandó
mennyiségű áruk, kizárólag Magyarország területén vagy változó vagy állandó
mennyiségű áruk cégen belüli azonosítására alkalmazható. A GS1 HU által
felhasználásba adott RCN országhatáron és/vagy az előző felhasználási
terjedelmen túli alkalmazása veszélyezteti annak egyediségét és egyéb GS1
Tagszervezet által kiadott RCN-el összeütközésbe kerülhet így tilos, valamint a
más GS1 Tagszervezet által felhasználásba adott RCN Magyarország területén
történő alkalmazása – a cégen belüli alkalmazást kivéve - azonos okokból szintén
nem engedélyezett.
6. GLN, GLOBAL LOCATION NUMBER
A Globális Szervezet- és Helyazonosító Szám (Global Location Number) (a
továbbiakban: GLN) a GS1 azonosító kulcsa fizikai és digitális helyek, funkcionális
egységek, valamint jogalanyok azonosítására. A fizikai és digitális helyek,
valamint a funkcionális egységek azonosítása az ún. GLN Helyazonosító
számmal, míg a GS1 szabványrendszerhez regisztrált jogalanyok (gazdálkodó
szervezetek, államigazgatási, költségvetési intézmények vagy természetes
személyek) azonosítása az ún. GLN Szervezetazonosító számmal történik.
a)

GLN Szervezetazonosító szám

A GLN Szervezetazonosító számot valamennyi, a GS1 szabványrendszerhez a GS1
HU-n keresztül regisztrált jogalany részére a regisztrációkor központilag osztja ki
a GS1 HU. E GLN Szervezetazonosító szám minden esetben egy 13 karakterből
álló (megbonthatatlan) szám, amely nem alkalmazható semminemű egyéb
azonosító szám vagy attribútum létrehozására, az kizárólag a licencjogviszonnyal
rendelkező jogalanyok azonosítására szolgál a harmadik személyekkel fennálló
üzleti kapcsolat, illetve kommunikáció során. A szabályos licencjogviszonnyal,
valamint GLN Szervezetazonosítóval rendelkező partnerek egymás között
képesek az EDI kommunikációra.
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GLN Szervezetazonosító számként tehát kizárólag a GS1 HU (vagy más GS1
Tagszervezet) által ilyenként kiadott azonosító szám funkcionálhat,
szervezetazonosításra szolgáló GLN számot így a jogalanyok saját cégprefixükből
senki más számára nem adhatnak ki. Mindezek okán minden önálló (másoktól
elkülönült) cégnévvel és/vagy székhellyel és/vagy nyilvántartási számmal és/vagy
adószámmal rendelkező jogalany mint önálló jogalany a GS1 HU (vagy valamely
más GS1 Tagszervezet) által kifejezetten a részére kiadott, saját
licencjogosultsága alapján felhasználható GLN Szervezetazonosító számmal
köteles magát a más jogalanyokkal folytatott üzleti kommunikációban
szervezetként azonosítani, függetlenül attól, hogy az üzleti kommunikáció milyen
felek között zajlik.
A GLN Szervezetazonosító számhoz olyan adatok láncolhatók hozzá, mint például
az adószám, amely a jogalanyok közötti, EDI-alapú számlázás során kiemelt
jelentőséggel bír, egyúttal különösen indokolttá teszi a GS1 HU (vagy más GS1
tagszervezet) által kiadott, saját GLN Szervezetazonosító szám használatát,
figyelemmel arra, hogy az adószám és a GLN Szervezetazonosító szám által jelölt
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jogalanyok közötti eltérés a szigorú számadású nyomtatványok (így elsődlegesen,
de nem kizárólagosan számlák) vagy más hasonló bizonylatok esetében akár
adóhatósági jogkövetkezményekkel is járhat.
A GLN Szervezetazonosító szám képzésére szolgáló globális cégprefix más
azonosító szám képzésére nem felhasználható. Azon Partnerek számára, akik a
jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Általános Üzleti Feltételek
hatályba lépését megelőzően szereztek felhasználási jogosultságot a GLN
Szervezetazonosító szám képzésére szolgáló globális cégprefix vonatkozásában, e
cégprefix felhasználási jogosultságát a GS1 HU a külön értesítése szerinti napig,
legkésőbb azonban 2023. december 31-ig biztosítja. A GS1 HU tehát valamennyi
partner esetében a külön értesítésében megjelölt nappal, legkésőbb azonban
2023. december 31. napjával megszünteti a felhasználási jogot a szóban forgó
cégprefix vonatkozásában és azt visszavonja.
b)

GLN Helyazonosító szám

Nyitott rendszerű felhasználás
A Partner a GS1 Helyazonosító számot a részére kiosztott globális cégprefixből
(számtartományból) képezheti és az így képezett GLN Helyazonosító számo(ka)t
üzleti folyamatai, továbbá üzleti partnereivel folytatott üzleti kommunikációja
során fizikai és digitális helyek, valamint funkcionális egységek azonosítása
érdekében használhatja fel (ún. nyitott rendszerű felhasználás). Fizikai helynek
minősül különösen, de nem kizárólagosan a telephely (lsd. 3. sz. melléklet (83)),
fióktelep (lsd. 3. sz. melléklet (84)), valamely raktár, logisztikai központ, vagy
gyártási hely; e fizikai helyek azonosítására tehát minden esetben – így például az
IFS Food szabvány alkalmazásával érintett élelmiszeripari szereplők (élelmiszerelőállítók) Európai Gazdasági Térségben, valamint Egyesült Királyságban található
gyártási helyeinek az IFS-tanúsítás érdekében történő azonosítására is – a
globális cégprefixből képezhető GLN Helyazonosító szám szolgál.
A GLN Helyazonosító számmal a Partner által jogszerűen használt valamennyi
fizikai vagy digitális hely azonosítható, függetlenül az adott lokáció tulajdoni
viszonyaitól (vagyis attól, hogy az adott lokációt a Partner mint tulajdonos
használja, vagy a használatra valamilyen egyéb dologi vagy kötelmi [pl. bérlet]
jogcímen jogosult). Nem saját tulajdonú fizikai hely GLN Helyazonosító számmal
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történő azonosításakor a GLN Helyazonosító szám leképezése és használatának
megkezdése a Partner által azonosított lokáció jogszerű használatára vonatkozó,
ráutaló magatartással megtett jognyilatkozatának is minősül egyúttal. Az így
megtett jognyilatkozat valótlanságából, az azonosított lokáció Partner általi
esetleges jogszerűtlen használatából eredő minden felelősség kizárólag a
Partnert terheli.
5. számú Melléklet

A GS1 HU rögzíti, hogy a Partner az általa képzett, nyitott rendszerű
felhasználásra
szolgáló
GLN
Helyazonosító
számokat
köteles
a
SzabványMenedzser szoftverbe feltölteni. E nyitott rendszerű felhasználásra
szolgáló GLN Helyazonosító számokat a GS1 HU megjeleníti a GEPIR rendszerben;
az így a GEPIR rendszerben megjelenített GLN Helyazonosító szám minden
esetben arra a jogalanyra mutat, amely jogalany a GS1 HU-val létesített
jogviszonyára tekintettel annak a globális cégprefixnek (számtartománynak) a
felhasználására jogosultsággal rendelkezik, amelyből a GLN Helyazonosító
kiosztása történt.
Belső, zárt rendszerben történő felhasználás
Amennyiben a Partner nem egy általa használt konkrét fizikai helyet, hanem
valamely üzleti partnerét azonosítja egy a részére kiosztott globális cégprefixből
képzett GLN Helyazonosító számmal (pl. szállítási címként), úgy tudomásul veszi,
hogy az így kiosztott GLN Helyazonosító számok kizárólag belső felhasználásra
szolgálhatnak. Amennyiben a Partner a belső üzleti folyamatok hatékonyságának
növelése érdekében valamely üzleti partnerét a saját cégprefixéből képzett GLN
Helyazonosító számmal azonosítja, és ezt az azonosító számot az azonosított
üzleti partnernek a tudomására is hozza, úgy köteles tájékoztatni a GLN
Helyazonosító számmal azonosított üzleti partnerét arról, hogy e GLN
Helyazonosító szám nem használható fel az üzleti partner részéről harmadik féllel
történő üzleti kapcsolatban/kommunikációban, azzal magát harmadik felekkel
szemben jogi személyként nem azonosíthatja és azt harmadik fél tudomására
nem hozhatja, egyúttal ezen azonosító számot semmikor nem tüntetheti fel
olyanként, mint amely azonosító számnak a használatára saját jogán jogosult
lenne. A Partner köteles minden, az előzőekben meghatározottaktól eltérő
felhasználás esetén üzleti partnerét felszólítani a jogtalan azonosítási gyakorlat
megszüntetésére, és erről köteles tájékoztatni a GS1 HU-t.
A Partner vállalja továbbá, hogy amennyiben üzleti partnere rendelkezik nyitott
rendszerben felhasználható GLN Helyazonosító számmal, úgy azt beszerzi, és a
továbbiakban ezeket használja a kettejük közötti kommunikációban.
A GS1 HU rögzíti, hogy a Partner az általa képzett, belső (zárt rendszerben
történő) felhasználásra szolgáló GLN Helyazonosító számokat ugyancsak köteles
a SzabványMenedzser szoftverbe feltölteni. A Partner tudomásul veszi
ugyanakkor, hogy e, a Partner által képzett, zárt rendszerben felhasználható GLN
Helyazonosító szám(ok) sem a GEPIR rendszerben, sem egyéb nemzetközi
adatbázisban nem kerülnek megjelenítésre.
c)

A vállalatcsoportokra vonatkozó különös szabályok

Kizárólag egy anyavállalat és leányvállalata közötti, belső üzleti
kommunikációban alkalmazva az anyavállalat jogosult arra, hogy leányvállalatát
fizikai helyként (pl., mint szállítási címet) az anyavállalat részére kiosztott
cégprefixből képzett GLN Helyazonosító számmal azonosítsa. Az így a
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leányvállalat részére kiosztott GLN szám kizárólag tehát az anyavállalat és a
leányvállalat közötti elektronikus adatcsere során alkalmazható az érintett
leányvállalat azonosítására, de az szervezetazonosításra – az a) alpontban
rögzített okokból kifolyólag – ez esetben sem szolgálhat (pl. megrendeléshez
vagy számlázáshoz).
számúMelléklet
Melléklet
5.5.számú

Mindezek okán egy vállalatcsoporton belül, önálló adószámmal rendelkező
egyetlen leányvállalat sem jogosult arra, hogy az anyavállalat által a leányvállalat
azonosítására az egymás közötti („belső”) üzleti folyamatokban történő
felhasználás érdekében kiosztott GLN Helyazonosító számot az adott
vállalatcsoporton kívüli, harmadik személlyel folytatott üzleti kommunikációban
felhasználja, magát ezen, az anyavállalat által kiosztott GLN Helyazonosító
számmal
harmadik
személyekkel
történő
kommunikációban
jogi
személyként/szervezetként azonosítsa (pl. számlázás vagy megrendelés miatti
adatcsere esetén). Amennyiben harmadik személyekkel történő üzleti
kommunikációban kívánja magát a leányvállalat azonosítani, vagy a belső üzleti
kommunikáció tárgya olyan üzenet, amelyben a leányvállalat, mint önálló
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szervezet és nem, mint fizikai lokáció van érintve (pl. számlázás), úgy a
leányvállalatnak az a) pontban foglaltak értelmében minden esetben önálló GLN
Szervezetazonosító számmal kell rendelkeznie, és ennek érdekében a GS1 HU-val
(vagy más GS1 Tagszervezettel) jogviszonyt létesítenie.
Abban az esetben, amennyiben az anyavállalat valamely más GS1
Tagszervezetnél rendelkezik licencjogviszonnyal, míg a leányvállalat a GS1 HU-val
létesített jogviszonyt a GS1 szabványos szolgáltatások felhasználására és a GS1
HU, valamint az anyavállalattal szerződő más GS1 Tagszervezet által
megállapított felhasználási szabályok között eltérés áll fenn, úgy a leányvállalatot
érintő felhasználási kérdésekben e kollíziót a GS1 HU által rendszeresített
felhasználási szabályok javára kell feloldani, azaz ez esetben a GS1 HU szabályait
kell irányadónak tekinteni.
Franchise hálózat tagjaként folytatott üzleti tevékenység/kommunikáció
esetében az előző szabályok megfelelően irányadók.
7. KUPONAZONOSÍTÓK
A kuponok olyan digitális vagy papír alapú utalványok, amelyeket az értékesítési
helyeken lehet beváltani meghatározott kedvezményekre. A korlátozott földrajzi
területen, így a kizárólag Magyarországon alkalmazható kuponok GS1 szabványos
azonosítóinak adatstruktúráját Magyarország területén kizárólag a GS1 HU
jogosult megállapítani.
A 13 karakteres GS1 szabványos kuponazonosítók a „990-999” GS1 szabványos
prefixből képzendőek és kizárólag akkor biztosítják az egyedi azonosítást, ha
kizárólag az azt kiadó GS1 Tagszervezet illetékességének területén használják.
Magyarország területén kizárólag a GS1 HU által meghatározott felépítésű
kuponazonosítók használhatóak, a más GS1 Tagszervezet által meghatározott
felépítésű kuponazonosítók használata Magyarország területén, valamint a GS1
HU definiált felépítésű kuponazonosítók használata külföldön nem
engedélyezett.
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8. BEVÁLTHATÓ NYUGTÁK

5. számú Melléklet

A beváltható nyugták visszaváltása során alkalmazandó GS1 szabványos
azonosítók a betétdíjas beváltható üres göngyölegek (pl. üvegek, rekeszek stb.)
kezelését és visszaváltását egyszerűsítik a kereskedelmi folyamatokban. A
beváltható nyugták minden esetben a „980” GS1 prefixből képzendőek és 13
karakterből állnak, azok alkalmazására Magyarország területén kizárólag a GS1
HU által meghatározott módon van lehetőség, azok ilyen módon történő
alkalmazása külföldön nem engedélyezett, míg a külföldi GS1 Tagszervezet által
szabályozott módon képzett beváltható nyugták magyarországi alkalmazása
szintén nem engedélyezett.
9. CSAOSZ ÁLTAL KELETKEZTETETT JOGOSULTSÁG
A GS1 HU a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (székhely: 1113
Budapest, Bartók Béla út 152., nyilvántartási szám: 6. Pk. 62732/2. Sz. végzés
alapján 2182. sz.) [a továbbiakban: CSAOSZ] jogutódjának minősül. Az azonosítási
rendszer fejlesztésének következtében a gyártóazonosító szám kiadása 17
megszűnt, aminek következtében a megújult nemzetközi azonosítási rendszer a
GS1 AISBL szellemi tulajdonát képező szabványok alkalmazásával működik,
amelyek alkalmazására kizárólag a GS1 HU-val szabályszerű jogviszonyt fenntartó
Partnerek jogosultak. Az ettől eltérő szabványhasználat a GS1 AISBL és a GS1 HU
kizárólagos szellemi tulajdonjoga megsértésének minősül, így annak
alkalmazására nincs lehetőség.
10. HARMADIK SZEMÉLYT JOGOSÍTÓ HASZNÁLAT
A GS1 HU szabványok és azon alapuló szolgáltatások igénybevételére a
licencjogviszony alapján kizárólag a GS1 HU-val szerződő Partner jogosult. Az
előzőek sérelme nélkül a GS1 HU harmadik személlyel köthet arra vonatkozó
külön megállapodást, hogy e harmadik személy közreműködőként járjon el
annak érdekében, hogy a GS1 HU és további személyek között a GS1 szabványos
megoldások felhasználása érdekében jogviszony jöjjön létre, e harmadik személy
közreműködő ugyanakkor maga nem jogosult licencjogosultságot (felhasználási
jogot) biztosítani a GS1 Rendszer elemeinek vonatkozásában.
A Partnerek nem jogosultak GS1 HU-val fenntartott jogviszony alapján részükre
kiosztott GS1 szabványos azonosítók (számtartományok) harmadik személyekkel
történő megosztására, azok továbbadására (a licenckódra vonatkozó szabályos
átadás-átvételi eljárás lefolytatását ide nem értve) ellenérték fejében vagy
ingyenesen történő használatba (ún. allicencbe) adására. Az előzőekben rögzített
általános tilalom alól kivételt képez a GS1 AISBL feltételrendszere alapján
kivételesen biztosítható ún. indirekt licenc-elés. Ez utóbbi alatt olyan külön
megállapodásban foglaltak szerinti licencjogosultság értendő, amely alapján a
GS1 AISBL által szabott feltételeknek megfelelő Partner jogosulttá válik arra,
hogy a részére a külön megállapodás alapján kiosztott számtartományból vele
szerződéses jogviszonyban álló harmadik felek részére (al)számtartományokat,
vagy egyedi GS1 azonosító kulcsokat osszon ki, a felhasználás érdekében
részükre licencjogosultságot biztosítson. Ez esetben a GS1 HU és a harmadik fél
között licencjogviszony nem áll fenn, a GS1 Rendszer és elemeinek
felhasználására irányuló szerződéses jogviszony minden estben a Partner és a
harmadik személy között jön létre. Erre vonatkozó külön megállapodásban
foglaltak hiányában, vagy attól eltérően harmadik személyek részére a GS1
Rendszer és annak elemei felhasználásra vonatkozó (al)licenc jogosultságot a
GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. felkérésére|készítette nhg & partners

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK – GS1 MAGYARORSZÁG NONPROFIT ZRT.
Partner harmadik személyek részére nem jogosult biztosítani, ilyen magatartás
tanúsítása kifejezetten TILOS!

5.5.számú
számúMelléklet
Melléklet

A Partner – a jelen Szabályzatban meghatározott kivételekkel – nem jogosult a
licencjogviszonya alapján fennálló GS1 szabványos megoldásokra és az azokon
alapuló szolgáltatásokra vonatkozó jogosultságát a saját cégcsoportjára
kiterjeszteni, az általa igénybe vett GS1 szabványos megoldásokat a saját
cégcsoportján belül felhasználni, azokhoz cégcsoportjának tagjai részére
hozzáférést biztosítani.
11. KÜLFÖLDI GS1 TAGSZERVEZETTEL FENNÁLLÓ JOGVISZONY
Külföldi GS1 Tagszervezettel fennálló szabályos licencjogviszony alapján a Partner
jogosult minden olyan GS1 szabványos megoldás és azon alapuló szolgáltatás
magyarországi használatára, amelynek felhasználására nem kizárólag a GS1 HUval fennálló licencjogviszony alapján van lehetőség.
III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1. A GS1 HU a GS1 szabványrendszer elemeit felhasználva saját, vagy egyéb GS1
Tagszervezetekkel együttműködve fejlesztéseket végez. Az ilyen úton létrejövő
fejlesztések szellemi tulajdonjoga kizárólag, a vonatkozó szerződésekben
rögzített módon és mértékben a fejlesztésben közreműködő GS1
Tagszervezeteket illeti meg. Az újonnan fejlesztett vagy vásárolt GS1 szabványos
megoldás és az azokon alapuló szolgáltatások igénybevételére a GS1 HU jogosult
egyedi, kizárólag az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályozást alkotni. Az ilyen
szolgáltatások igénybevételére kizárólag az ÁÜF és az általános Szerződéscsomag
mellett, a szolgáltatásra vonatkozó egyedi szabályozás elfogadásával van
lehetőség.
2. A GS1 HU jogi érdekeinek védelme során a GS1 AISBL támogatásával, azzal
szorosan együttműködve jár el.
3. A GS1 HU célja a GS1 szabványos megoldások és az azon alapuló szolgáltatások
jogszerű és szabályos, a GS1 szabványos azonosítók globális egyediségét,
valamint az ellátási lánc zavartalan működését biztosító felhasználás garantálása,
továbbá a GS1 szabvány alapú megoldások helyes ágazati bevezetése. Ennek
érdekében a GS1 HU törekszik a felhasználói tudatosság növelésére, amelynek
céljából ún. felhasználói csoportokat hozhat létre és működtethet, azzal, hogy a
felhasználói csoportok működésére, a csoporthoz való csatlakozásra vonatkozó
szabályokat az adott felhasználói munkacsoport külön dokumentumba foglalt
ügyrendje rögzíti.
4. A GS1 HU törekszik az esetleges vitás helyzetek békés, a felek megállapodásán
alapuló megoldására.
A 3. pontban megfogalmazott cél által vezérelve a GS1 HU azonban igényeinek
érvényesítése érdekében a rendelkezésre álló minden jogi eszközzel fellép így
különösen, de nem kizárólagosan a jogszerűtlen, a szellemi tulajdonjogát sértő
használat ellen, valamint minden jogos díjigényének behajtása érdekében.
A GS1 HU a fennálló jogszerűtlen helyzet, valamint a Partner díjtartozásának
kiegyenlítése érdekében felszólító levelet küld a fennálló helyzet megoldására
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vonatkozó javaslattal, valamint adott esetben további részletes információkat
igényel.

5. számú Melléklet

Ha a jogszerűtlen helyzet ilyen módon történő rendezése nem vezetett
eredményre úgy a GS1 HU a követelést a rendelkezésére álló jogi lehetőségek
alkalmazásával érvényesíti, az érvényesítésre (a perbizomány esetét kivéve)
harmadik személynek megbízást és vagy meghatalmazást adhat. A GS1 HU a
saját nevében írt fizetési felszólítás kivételével minden egyéb jogérvényesítő
eljárásával kapcsolatban felmerült költségét maradéktalanul érvényesíti a
jogosulatlan felhasználóval vagy az adóssal szemben.
5. A GS1 HU jelen Szabályzat alkalmazása során arra törekszik, hogy a szabálytalan
és jogszerűtlen használat visszaszorításával teljeskörűen biztosítsa a GS1 szellemi
termékeinek globális egyediségét, az azok által érintett üzleti folyamatok
gördülékeny és hatékony működését, valamint folyamatos fejlesztései útján
javítsa azok működését és szolgáltatásainak a lehető legszélesebb körben
történő kiterjesztésével a lehető legmagasabb minőségű szolgáltatást nyújtsa 19
Partnerei számára.
6. Jelen Szabályzat 2022. január 01. napjától kerül alkalmazásra, rendelkezései
azokra a Partnerekre nézve, akik a korábban hatályos Szabályzat hatálya alá
tartoztak, a korábbi Szabályzat módosításának tekintendők.
Budapest, 2021. december 15.
GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt.

Kétszeri Dávid
igazgatósági tag
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